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marc normatiu 
Drets, deures i obligacions d’empresaris i treballadors igual 

 que en el treball presencial (amb algunes matizacions) 

 LPRL i normativa de desenvolupament 

 RDL 28/2020 

 RDL 29/2020 

 RDL 2/2015 Estatut del treballadors (art. 20 bis) 

 LO 3/2018 Protecció de dades personals (art. 88) 

 Decret 77/2020 

Dret a la  
desconnexió  

digital 

Personal Administracions públiques 



 Voluntarietat / Reversibilitat 

 Acord de treball a distància per escrit 

 Importància de la negociació col·lectiva 

RDL 28/2020 
Punts clau 

 Drets de les persones treballadores 
Igualtat de tracte (Formació, promoció, suport tècnic, retribució, horari flexible 
 desconnexió digital, intimitat...) 

 Facultats d’organització de les empreses 

Prevenció de riscos laborals 



teletreball 

Pot tenir avantatges 

Però també inconvenients...si no s’actua adequadament 

Treballadors Empreses Medi ambient 



problemes possibles del teletreball 

 Jornades de treball més llargues 

 No fer descansos/sedentarisme 

 Estar sempre disponible i connectat 

 Demandes constants 

 Aïllament 

 Hàbits alimentaris inadequats i augment de consum de cafè, tabac, alcohol... 

 Dificultat de compartir espais/activitats laborals i familiars 

Efectes sobre la salut 



efectes sobre la salut del teletreball 

Trastorns musculoesquelètics 

 Fatiga visual 

 Estrès/trastorns de salut mental 

 Possibles trastorns relacionats amb 
   l’alimentació i hàbits de consum 

Factors de risc ergonòmics, psicosocials i organitzatius 



reptes importants i necessaris 

 Formació i informació 

 Acompanyament i suport eficient 

 Comunicació 

 Garantir el dret a la desconnexió digital 

Comunicació directe treballadors-SPRL 

 Avaluació/reavaluació específica dels riscos laborals 
 Vigilància de la salut específica 
 Promoció de la salut complementària de les mesures de PRL 



vigilància de la salut 

 Vigilància de la salut individual 

 Vigilància de la salut col·lectiva 

RD 488/1997 

Essencial Detecció de riscos 
Avaluació de les mesures preventives 

Ha de partir d’una correcta avaluació de riscos 



El repte més gran que tenim 
és fer bé les coses 



https://salutpublica.gencat.cat 
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